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Varsel om utvidet planområde, detaljregulering av busstrasé, 

Oddan-Høgåsen, Tverlandet 

Bodø kommune varsler med dette om utvidelse av planområdet for detaljregulering av ny busstrasé 

på Tverlandet. Oppstart av arbeid med detaljregulering ble annonsert 26.4.2019. Utvidelsen 

omfatter et område ved gamle Tverlandet skole. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med å utvide planområde er å regulere inn areal til snuplass for buss. Når busstraseen 

endres skal det etableres ny snuplass og endeholdeplass for buss ved gamle Tverlandet skole. I 

tilknytning til snuplassen skal det være ladestasjon for elbuss og eventuelt pauserom for sjåfører. I 

planarbeidet er det aktuelt å se på trafikksituasjonen innenfor hele planområdet.   

 

Utvidet planområde 

Planområdet utvides til å omfatte ett nytt delområde nord for eksisterende planområde. Utvidelsen 

omfatter Skytjelvveien og Sørgjerdet, og arealet mellom, fra krysset mot Tverlandsveien til gamle 

Tverlandet skole. Parkeringsplassen ved idrettsanlegget og gangveien mot kunstgressbanen er også 

inkludert. Det samme gjelder krysset mot Tverlandsveien. Utvidelsen omfatter et areal på 10, 674 

m2. Det meste av arealet som berøres er kommunal eiendom. Følgende eiendommer inngår i 

planområdet: 70/300, 70/1089 og 70/356. Se kart under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:  ........................................................ 06.09.2019 

Saksbehandler:   .............................. Ingvild Gabrielsen               

Telefon direkte:   ..........................................................  

Deres ref.:   .......................................................... [Ref] 

Løpenr.:   .................................................. 73840/2019 

Saksnr./vår ref.:   ........................................ 2019/3495 

Arkivkode:   ............................................................ L12 

Figur 1: Kartet som viser nye planavgrensningen med 

to delområder. Det sørlige området er ikke endret 

etter oppstart, mens det nordlige området er nytt. 

Figur 2: Detaljkart som viser området det nå meldes 

oppstart av planarbeid for. 
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Gjeldende planstatus 

Planområdet er i kommunedelplan for Tverlandet og i detaljregulering for Tverlandet skole avsatt 

til offentlig eller privat tjenesteyting, og veg. Området omfattes av en gjennomføringssone med 

krav om felles planlegging (H810). Hensikten med bestemmelsen er å få en helhetlig utvikling av 

Tverlandet sentrum. Etablering av snuplass for buss vil ikke påvirke muligheten for fremtidig 

utvikling av området. Planområdet omfatter i all hovedsak areal som brukes til vei og parkering. I 

planleggingen vil det tas hensyn til både eksisterende og fremtidig bruk av idrettsanlegget. 

 

Dagens situasjon 

Bussen har i dag snuplass i Høgåsen. For å få et bedrebusstilbud på Tverlandet planlegges det å 

etablere en ny busstrase mellom Høgåsen og Oddan. Som en følge av dette er det behov for en ny 

snuplass. Området der det skal etableres snuplass benyttes i dag som trafikkareal.  

 

Trafikksituasjonen i området er uoversiktlig og lite tilrettelagt for gående og syklende. På 

ettermiddagene er det mye trafikk inn til parkeringsplassen ved kunstgressbanen samt til 

svømmehallen. Både Sørgjerdet og Skytjelvveien benyttes til dette formålet. Det er ikke adskilt 

gang- og sykkelvei i området, og gående og syklende deler arealet med bilistene. I tillegg til at 

mange barn og unge benytter området på kveldstid er det også en viktig skolevei for mange barn. 

Bruken av parkeringsplassen på dagtid er redusert etter flytting av Tverlandet skole. 

 

Engmark barnehage ligger også i området, de har egen avkjørsel rett etter avkjøring fra 

Tverlandsveien. Barnehagen har eget parkeringsareal og dropp-sone. 

  

Aktuelle problemstillinger 

I forbindelse med planarbeidet vil følgende problemstilling bli vurdert spesielt: 
- Plassering av snuplass med tilhørende fasiliteter. 

- Løsning for gående og syklende 

- Organisering av parkeringsområde og muligheter for dropp-sone 

- Adkomst til barnehager, boliger og idrettsanlegg. 

 

Mer informasjon om planarbeidet på www.bodo.kommune.no/planprosesser 

 

Innspill 
Innspill til varsel om utvida oppstart sendes skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller 

på epost til postmottak@bodo.kommune.no innen 4.10.2019. Merk med saksnr. 2019/3495. 

Kontaktpersoner ved Byplan er  

 Svana Hollum, e-post: svana.kristin.hollum@bodo.kommune.no tlf:75 55 53 59  

 Ingvild Gabrielsen, e-post ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no tlf:75 55 53 44  

 

 

Med hilsen 

 

 

 Annelise Bolland  

 byplansjef  

 

  Ingvild Gabrielsen 

  arealplanlegger 
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